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Turniej Debat Historycznych - lubelski finał
regionalny - Lublin, 26 marca 2018
W poniedziałek odbył się finał Turnieju Debat Historycznych
regionu lubelskiego
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26 marca 2018 r. w Lublinie odbył się kolejny finał regionalny Turnieju Debat Historycznych
IPN. Walka uczestników etapu regionalnego Turnieju była wyrównana i zacięta. Warto
podkreślić dobrą orientację uczestników we wszystkich tezach Turnieju. Marszałkowie i
członkowie jury zwrócili uwagę również na wysoka kulturę dyskusji.

Historia to „niezła jazda!”

Zwycięska drużyna to uczniowie IV LO im. Stefanii Sempołowskiej z Lublina: Szymon
Klimkiewicz, Grzegorz Czernicki, Paweł Ciszewski, Karol Dziachan - pracujący pod opieką
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Iwony Słowińskiej. Świadkiem sukcesu drużyny IV LO był dyrektor IV LO, dr Grzegorz
Gębka, który od początku rozgrywek kibicował uczniom swojej szkoły. Co ciekawe, chłopcy
ucz się w klasie o profilu matematyczno-fizycznym. Odkąd zaczęli przygotowywać się do
Turnieju Debat Historycznych IPN historia stała się ich pasją. W trakcie poszerzania wiedzy
historycznej jeden z nich powiedział do opiekunki grupy: „Sorko, nie wiedziałem, że to taka
jazda!”. Zaczęli też szukać informacji o dziejach swoich rodzin, co zaowocowało kilkoma
ciekawymi odkryciami. W trakcie przygotowań do Turnieju stoczyli 6 debat z uczniami klas
humanistycznych w swojej szkole.

Drugie miejsce, przegrywając minimalnie dwoma punktami zajął zespół z XXI LO im. św.
Stanisława Kostki. Pozostałe drużyny, które zakwalifikowały się do półfinału reprezentowały
Zespół Szkół Ogólnokształcących II LO w Puławach oraz Zespół Szkół nr 2 II LO w Kraśniku.

Zacięta walka o zwycięstwo

Walczące w finale drużyny zmierzyły się z tezą, iż Polska odzyskała niepodległość w 1918
roku tylko dzięki korzystnej sytuacji międzynarodowej. Trzeba przyznać, że obie strony
przyjęły ciekawe linie argumentacji, z jednej strony koncentrując swoje wnioski ściśle wokół
roku 1918 (drużyna propozycji, czyli broniąca tezy), a z drugiej podkreślając znaczenie
słowa „tylko” (drużyna opozycji). Ale ostatecznie zacytowane przez jednego z uczestników
słowa prof. Wojciech Roszkowskiego, podnoszącego ważna rolę zarówno czynników
wewnętrznych jak i zewnętrznych, były najlepszym podsumowaniem merytorycznych
zmagań.

***

Nagrody dla wszystkich uczestników przygotował lubelski oddział IPN oraz Instytut Historii
UMCS. Startującym drużynom dziękujemy za udział i zaangażowanie. Tegoroczny turniej
regionalny był na pewno doskonałą okazją do budzenia pasji historycznej, poszerzanie
wiedzy i nauki merytorycznej dyskusji.

Członkami komisji konkursowych i ekspertami byli: dr hab. Marek Sioma, dyrektor Instytutu
Historii UMCS, dr hab. Mariusz Mazur z Zakładu Historii Najnowszej UMCS, Karolina
Kolbuszewska z Biura Edukacji Narodowej IPN, ogólnopolska koordynatorka Turnieju Debat
Historycznych, dr hab. Marcin Kruszyński, naczelnik Oddziałowego Biura Badań
Historycznych IPN Lublin, dr. hab. Jacek Wołoszyn, dr Katarzyna Zawadka, dr Justyna
Dudek, dr Tomasz Osiński (pracownicy OBBH IPN Lublin) oraz autor tezy finałowej Turnieju
Adrian Lesiakowski z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN Lublin. Za stronę
organizacyjną odpowiadała Agnieszka Skura oraz inny pracownicy OBEN lubelskiego IPN.

Dzięki uprzejmości władz Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej i we współpracy z Instytutem Historii UMCS zostały zorganizowane
całodzienne rozgrywki sali Sala Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS.

 


